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Laat uw Bijbelteksten, psalmen en Bijbelspreuken 
kalligraferen en inlijsten.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
Doop en/of openbare belijdenis spreuk.
Heilige Communie. 
Een naam met een kort gedicht of Bijbeltekst.
Persoonlijke cadeaus zoals een (lied)boek of Bijbel.

Correspondentie met meer persoonlijke aandacht.
Geloften en beloften. 

Familiegebeurtenissen zoals:
Geboorte, trouwen en afscheid condoleancebrief.

Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden.

Speciale gelegenheden zoals:
Oorkonde en uitnodigingen.

Zeer geschikt als persoonlijk cadeau!

Waar zult u rekening mee moeten houden bij het geven
van een kalligrafieopdracht: studiops.nl/info-kalligrafieopdracht
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Welkom in de bijzondere wereld van kalligrafie!
In dit boekje treft u een overzicht van een aantal werken en 
lettertypen die zijn geschreven door grafisch ontwerper 
Peter Scherpenisse.

Peter heeft het kalligrafievak opnieuw opgepakt en voor u 
ligt de zesde uitgave met een overzicht met recente 
voorbeelden en historische lettertypen die met de platte pen 
geschreven worden.

Peter kan ook Hebreeuwse letters schrijven, spreken doet hij dat 
beperkt. Ook hiervan zijn voorbeelden in dit boekje opgenomen.

Buiten de getoonde lettertypen kan Peter nog andere lettertypen
schrijven. Bij elke update van dit boekje zullen lettertypen 
toegevoegd worden.

Natuurlijk is Peter ook thuis in het verluchten (vervaardigen van 
initialen en overige versieringen).

De meest recente versie van dit boekje is te downloaden via:
studiops.nl/kalligrafieboekje.
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